
 

 
 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Wat is het jaar 2022 omgevlogen! In alweer de laatste maand van het jaar twee 
onderwerpen voor uw nieuwe agenda: 
 
ô Kerstboomverbranding  
Namens de Dorpsraad Twisk zal de jaarlijkse kerstboomverbranding plaatsvinden op 
woensdag 4 januari 2023 op het land van Vok en Nel Kay (Dorpsweg 44)! 
 

De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op 4 januari 2023 tussen 17:00 
en 18:30 bij de familie Kay. Elke ingeleverde boom levert 1 lot op! Graag de 
kerstbomen aanleveren zonder spijkers en ander materiaal!  
 
Om 19:00 zal de stapel worden aangestoken door twee kinderen, d.m.v. 
loting, en waarnemend burgermeester Dennis Straat. Daarna zal in de 

schuur wat lekkers klaar staan en zal de trekking van de kerstbomenloten plaatsvinden. 
 
Wij hopen u allen daar te zien en dat het weer mooi mag zijn! 
Voor meer info, bel Rémy Smitshuijzen: 06- 45092022 of Piet Ham 0227-822787 
 
ô Volgende Dorpsraadvergadering 
Op maandagavond 20 maart 2023 zal de jaarvergadering van de Dorpsraad gehouden 
worden in het Dorpshuis. De agenda volgt nog. 
 
Wat speelt er verder zoal: 
ô Uw Dorpsraad is naar verscheidene bijeenkomsten geweest de afgelopen maand. Dit 
   waren o.a. de  

- Bijeenkomst Westfries kader zonne- en wind energie van de gemeente 
Zoals bekend is het uitgangspunt dat het gebruik van fossiele brandstoffen in 2030 met 
49% CO2 reductie en in 2050 nihil wordt bereikt. Gewerkt wordt door de gemeente aan 
het ontwerp- beleidskader voor West-Friese gemeenten om zo over de 
plaatsing van zonnepanelen en windmolens te beslissen. Dit kader wordt 



vanaf medio januari voor zes weken aan een formele inspraakprocedure onderworpen. 
Tijdens deze zes weken vindt ook een inloopavond plaats. Het resultaat zal in april 2023 
aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De presentatie die werd gegeven op de 
bijeenkomst zal binnenkort op www.dorpsraadtwisk.nl komen te staan.  
 
- Bijeenkomst over Verkeersveiligheid van Dorpswerk Noord-Nederland 
Deze bijeenkomst was een kennisuitwisselingsbijeenkomst. Gesproken is over dat de 
gemeenten in het algemeen zo min mogelijk borden, drempels, strepen of lijnen op de 
weg wil. De weg moet voor de bestuurder zo rustig als mogelijk worden ervaren. 
Daarnaast is de uitvoering door de gemeenten uiteraard ook een financiële kwestie. 
Vanuit Den Haag is bepaald dat de norm moet zijn: in dorpen= 30 km zone en buiten de 

dorpsgrens= 60 km per uur. De gemeente Medemblik is al bezig om dat in een 
beleidskader uit te werken, daarop heeft de Dorpsraad ook haar input geleverd. 
Verder kwam ook hier weer de handhaving van snelheidsovertreders ter sprake. 
 

- Agrarische bijeenkomst bij de gemeente door LTO Noord 
Daar ging het o.a. over de gebiedsgerichte aanpak die door de provincie wordt 
uitgewerkt en kon men overleg plegen over de PAS-vergunningen, Vruchtwisseling, 
Derogatie, Kader Richtlijn Water, Energie, Glastuinbouw. 
 

ô Decemberactie gemeente Medemblik, extraatje voor kinderen. 
De gemeente Medemblik stelt in december weer een extraatje beschikbaar. Dit is bedoeld 
voor kinderen uit Medemblik (tot en met 17 jaar) van ouders die weinig te besteden hebben. 
Per kind is er een pakketje met een VVV-bon en twee cadeautjes samengesteld. Voor de 
voorwaarden zie: https://www.medemblik.nl/nieuws/extraatje-voor-kinderen-met-
decemberactie  Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2022.  
 
 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat dan horen wij het 
graag via info@dorpsraadtwisk.nl of spreek een van ons aan! 

 
 

FIJNE FEESTDAGEN en een 
GEZOND & GELUKKIG 2023 

van uw DORPSRAAD! 
 
 

Vok Kay, Jan Kroon, Monika Jongert, Rien Wichard, Rémy Smitshuijzen, Marc Hutjes, 
Andries Rempt, Leon de Klonia, Tom Vermeer en Manette Labruyère 
 
 


